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A N N Á L L

Kláiisar lögrjettumanhs ÍByjólfisisonar

UTn?n
«

herhlaup Tyvhjans d hlaiidi árid 1627

^

staðfestur af Einari Loptssyni frd Vest-^

manneyjumy flaldóri Jónssyni íir Grinda-

vik^ of/ fleiru7n mömiumy er herteknir

húfbu verið og út komu aptur,
h

j*cg:ir Kiisljúii konúugur hinn 4öi rjeð fyrir Korður-

löndum, og Ilolgcir Rósenkrans var hiröstjóri hjorálaudi,

gorðu Tyrkjar út 4 hcrskip lil í»ö ra;na íölki af íslandi.

20ta ílag ji'mímáuaöar kom til Grindnvíkur sunnau á Is-

landi lyrknoskt hcrskip. Yíirmenn l)css nefudusl Amóral

Uciss, og 2 skipherrar, Arciff Rciss og Bírham Rciss.

llcrtóku Jícir þar viö hiudiö danskt kaupskip með ölUi

1*'



þcss fólki, gótsi og íihöfn, enn annaö með 3 mönnuni

dönskum; aðrir danskir mcnn komust undan mcð ílótta.

jþessir Tyikjar liertóku í sama sinn 15 íslcnska menn,

ræntu fje,- hvar })eir gátu, og öllu fjcniætu úr búöunum.

Aö því búnu ætluðu þeir aö hcrtnka 3 kaupskip, er hiu á

SeiUihöfn enn gátu ei komið pví viö, aakir þess að skip

fcina rcndi upp á flúð eina, og stóÖ þar umm stund.

Sumir scigja, að höfuösmaöurinn með Álplnesíngum hafi

látið hleypa á af 35 byssum í cinu, og hafi Jjcir þá,

pegar cr þcir losnuðu af ílúrinni, hlcypt undan og ætlaÖ

ti! rána á Vestrjörðum, enn gcíið það frá sjer, þar cö

þeir frjcttu, að cnsk herskip láu þar; lögðu þeir síöan

frá landi 30ta d. júJím., og lijcldu til Kíli, og hneptufáng-

ana þar undir sitt áþjánarok.

5ta d. júlím. komu 2 tyrknesk skip á BerufjörÖ frá

AÍgcirsborg. Yfirmaöurinn hefndist Mórash Ilemmíng. þeir

hertóku þar kaupskipið, 18 danska menn og 90 Islendínga,

drápu 8, enn lestu og særðu marga, og ræntu íje öllu, er

þeir náðu. lOda d. júlím. lögðu skip þessi frá Beruíiröi,

og hinn 13da inn á Fáskrúöarfjörö; ræ\itu þar 2 mönnuni,

cnn drápu 1 ;
hjcldu síðan þaöan suður mcö lantli, enn

hindruöust af andbyri- frá. að Icggja inn á • Ueyöarljörö.

14da d. júlím. bættist við cnn eitt tyrkncskt skip, er ei

hafði fyr að landi koniið, og sigldi nieð hinum vcfltnr til

Vestmanneyja. Á leiðinni lokkiiðu þcir til sín 9 menn af

Svo hjet foröuHi Bcssaslaöahöfn.



enslu'i duggu. 16.(1. júlíni. komu þcssi 3 skip tílcyjniuia;

gcingu þnr á land 300 nianns, hcrtóku Kanpskipið, cnn

danska fólkiÖ komst mcð hæltu undau til meiginlands.

Tyrkjar hertóku hjcr alls 242 mcnn, drápu 34, scm m'enn

vissu, Jíar á meðal prestinn sjcra Jón l^orsteinsson. J>eir

særðu og píndu þar niargan niann, ræntu og spiltu niikhi

gótsi. A.ð {»ví húnu Ijclii þeiv í Uuf, og fóru hcim, og

færðu og seldu hið herlcknn fólk undir ánauðarok. Á
lciÖinni hjeðan önduöust 3 íslenskir menn, og fæddust 3.

Árið 1628 kom sjcra Ölal'nr Eigilsson aptur frá Tyrkj-

um X\\ Dannierkur 28da d. niaitsm., og lil íslands Cla d.

julím., lanslálion af Tyrkjnm áriö áöur 20ta d. scptem-

bcrm., eplir lánga neyðarrcisu, eins og epiirfylgjandi rit

hans frá seigir. Sama ár komu aptur til íslands lialdór

Jónsson, og syslir hans Gvuönin, úlkeypl af einum hoU-

enskum manni, og af honum scnd til Danincrkur. Árið

1632 von^ frammsendir í Danmörku peníngar af almúga á

fslandí til lausnar hinum hcrtcknu, og fyrir þá útkeyptir

34 menn, ásamt annari niikilli sunimu frá Krisljáni kon-

úngi 4ða. 13da d. júním. 1636 fórn Jjcir af staö úrill[)ýð^

ishönduni, og koniu lil Danmcrkur 19da d. ágúslm. 6 af

þcim öndnðnst á loiöinni, enn 1 varÖ eptir í Glykkshorg.

Árið 16'.J7 komu Jícssir menn, 27 að tölu, ifrelsaöir undan

ánauö Tyrkjn, aptur til Islands, })ar á meðal Asta þor-

steinsdóttir, kona sjcra Ólafs, og Einar Loplsson. þcir

eptirvorandi 117 tjáöust J)á 'flestir frá Irú geingnir, einkum



úiigmcnni, til aö mynda dúttir sjcra Júns, og- sonur sjcra

Ólafs, sem J^á var koniinn til Túnis. llitt fólkið var flest

andnð, sumt íclt pg víös vcgar um lund tvístrað, svo ci

vtírð til þess náö eöa spurt. Árlcga {^aöah í frá höfðu

Tyj'kjar haft i áfonni aö ræna á JsJandi,' cnn ávalt hindr-

Rst frá því.

þannig lyklíir hjer frá þessnm stórlíðindum að scigja,

enn hvur seni })ettu les eða hcyrir, ætti af hjarta að

ífýiigjíi og seigja;

llaltu oss, gvuö, viö J)itt hrcina orö,

liindni páfans og Tyrkjans morð, o. s. frv.
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Hjer hefur

F R Á S Ö G Ú
H ,

sjera ÓliAFlS UieiIilSISOlVAR
I umm

atfarir Tyrhjans i Vestmanneyjum árib

1627y svo og umm hrakníngaferð hans

til Algeirsborgar og paðau aptury eptir

hans eigin handritL
• m

Fyrsti kapitull.
Umra viöbúníug, þá til ræmng^jaiuia spurÖist, osfrv.

Jþá vjer á Vestmamieyjum frjettum til ræn-

íiigjaima í Griiulavík, var lijá oss nóg fors,

sjálfbyrgingsháttur og uggleysi, helst hjá hin-

um yfirboönu, með erfiði og skansasmíði hjá

dönsku húsunum, eins út á skipinu, hvað ger-

ast átti með niikíUi frammsj^ni, og var þó til

getið af hinum útlendu, að innlendir mundu ei

leingi við standa, ef nokkuð að bæri. Stúð
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Jiessi viöbúníngur, þángað til barst, að ræn-

íngjarnir værii farnir frá landinu; byrjafti þá

aptur hið gamla andvaraleysí, hvurnig sem á-

minníngar voru geröar.

Mánudæginn, 16da d. júlíni., sáu menn 3

skip umm morguninn sigla úr landsuðri, og.

eitt þeirra geysi stórt. ^an sigldu rjett undir

eyjarnar. Sökum andbyrs urðu þau að gera marga

slægi norður og suður þann dag að kvöldi

framm, enn f)egar umm morguninn, er þau sá-

ust, var kallaö saman alt fólkið til að vera við

dönsku húsin, og búast tíl varnar; harðlega

bannað neiuum burt að fara. 5á kvöld ví^r

komið, drógst fólkið í burtu, f^ví f)eir útlendu

þóttust þekkja skipin, að jiað væru varnarskip-

in, er hjer viö land áttu að vera, og fór f)ví

hvur heim til sin, og alt datt í logUj svo þeir

satansf)jónar, bölvaöirmoi'ftingjarnir, feingu sinn.

frammgáng.

Á 'leiðinni frá Austíjöröum höftu ræníng:]-

'

arnir uáð enskri duggu, sem var að fiska^ og

tóku f)ar 9 menn; hjetu skipherranum, að þeir

skyldu láta [ni aptur lausa, ef þeir vísuðu sjer

að höfninni á Vestmanneyjum, og f)annig kom-
ust fjeir að eyjunum inn aö höfn umm miðapt-
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ansleytift. Af enskii dugginini var eiim, er hjet

$orstéinn; hann kendi þíið ráí^, aö hleypa öU-

um hernum upp sunnan á eyjarnar; þekti hann

svo til, að f)ar varð upp komist á einum staö,

og var })essu lians ráði fylgt.
,
Kaupmaöurinn,

Lars Bagge, Ijet halda vörö hvurja nótt, eptir

að til skipanna sást; Ijet hreinsa hvurt fall-

stykki
,

og fjekk hvurjum manni byssur og

varnir til að yerja höfnina, Enn ]>egar hannsá, aö

ræningjarnir fóru suÖur fyrir eyjarnar, reiÖ hann

meö nokkrum mönnum suöur á foldirnar, aö

skygnast umm; höíöu þeir {)á út látið 3 báta,

hlaöna meö fólki, á aö giska tvö {)rjii hundruö;

geröi hann ^á boð skipherranum, aö hann kjæmi
' {lar meÖ sínu fólki og vopnum, aö verja J)eim

uppgaungu á eyjuna. Bátar ræníngjanna lögöu

aö Brimurð, þá þeir ckki komust upp i Kópa-

vík; heitir par síöan Ræningjatángi, er þeir á

land geingu, enn skipin lögöu lieim að liöfn-

inrii. KaupmaÖurinn, sem á urÖununi var á

hasti nieð nokkrum mönnuni, vikli reyna aö

halda feim þar frá, og skaut af einni byssu

framm að f)eim; orguðu þeir þá og veifuöu

höttum sinum meö hljóðaólátum, og hjeldu á-

kaflega að landi, cinn af öörum; í)usti þá hviu'
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maöur frá kaupmaimiiiuni, og heim til kvcnna

sinna barna; rei5 kaupniaður þá heini, og

með honum skipherrann, Ilinrik Tómásson, sem
þegar í stað fór út á skip sitt, og hjó á ^a8

mörg göt, svo sökkva skyUli; hjó með hasti í

simdur kaftalinn, aft skipið skyldi laust drífa,

enn kaupniaðurinn fór mcð skyndi að fallbyss-

unum, og rak sinn nagla i hvurt íángahol;

J)essa nagla hafbi hann þar til smíða látið. Að

Jm búnu sáu feir, hvar morðíngjarnir komu
með skotliríð, hrinum og óhitum, herópi og

rauðum blóðmerkjum; íló kaupmanninum |)á i

hug, aö leita til meiginlands; vildi svo til, að

1 bátur lá á floti, og höííiu islenskir menn skil-

ið við hann. Fór káupmaöur út á bátinn með

öllu heimilisfólki sínu, enn skipherrann gaf

skipverjum sinum leyfi að fara í skipshátinn og

forða sjer, enn sjálfur vildi hann ei yfirgefa

skip.sitt, enn hljóp þó seinast í skipsjuluua,

og náði svo sínum mönnum út við Klettsnef,

enda dundu |)á skotin á eptír þeim, og út á

danska skipið, frá læníngjunum, svó ei var

seinna vænna að forða sjer. Loksins komust

. þeir til fastalands eptir harða og mæðusamá
útivíst, J)ví áhöld voru slæm, ekkert nema hú-
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h

ur og liattar ah ausa með, og vinduríiin and-

YÍgur,

Einn flokkur illvirkjanna, er i voru hjer

umni bil 150 manns, bjeldn {)egar til donsku

Juisanna, drápu undir eins, er á leiÖ þeirra

uröu og mótstöfiu veittu, enn suma ráku þeir

mefthoggum áundan sjor. Annar ílokkur þeirra

kom til bjgÖa á Ofanleiti, handtóku mig með

konu niinni vanfærri, og 2 hörnum okkar og 2

vinnukonúni) og f)á er jeg yildi mótstööu veita,

börðu {)eir niig oghröktu, og fjekk jeg margan

steytaf byssustíng]uni {)eirra, og hefur mig síö-

an hvað mest furðað, að þeir skyldu láta mig

lífi halda. $eir gáfu mjer lag í lærið, og I)á

varð jeg upp að gefast, og vorum 'viö |)á öU
rekin til dönsku ímsanna, enn þessir held jeg

flestir hafi verið enskir. Ilinir, sem staðnaímd-

ust við Ofanleitislijáleigu, ráku fólkið fyrst

heim að Ofanleiti, og leituðú svo vandlega i

húsunum, að |)eir kveiktu Ijós; fieirfundu eina

kellingu i eldhúsi i eldiviðarldaða; hana drógu

f)eir út; Ijetu nokkra fara n^eö f)á herteknu að

dönsku húsunum, {)ar á meðal 2 börn, er jeg

haíði tekið að mjer i gustukaskýni, og óvörum

voru Iieim komin, meðan ræningjarnlr voru þar,



énn hinir kveiktu eld í líúsunum. Ein kona,

nieð tvævetru bíirni, varð íyrir þeim; hún þoldi

ei að gán^^a með þeim herteknu, og köstuÖu þeir

henni ogbarninu undir einsí bálið, cnn er f)ær

nefndu gvub, grenjuðu þeir oghrundu þeim með
spjótsoddunum inn í eldinn. ^eiv leitufiu í

hvurju húsi og holu, og skriöu sem mýs eða

kvikindi; f^eir klifruðust upp í byrgin, og tóku

fólk J)aðan, |>að er J)eiv náðu, enn skutu á hina,

er f)eir gátu ekki tekið, og dóu sumir viö það

upp í fiskabyrgjunum Á meöal annara varð

fyrir þeim í |)essum svifum maðurj að nafni

Bjarni Vahlason; hann hjuggu þeir un>m {)vert

andlitiö fyrir ofaiv angu, og er konan, sem með
honum gekk, sá j^aö, fjell hún |)egar yfir lík-

amann með miklu veini; tóku ]ígiv f)á i fætur

henni, og drógu hana seni annað hræ, svo fötin

komust framm yfir höfuðið; síöían söxuöu þeir þann

dauöa í smástykki, eins og sauðarkropp í spað

brytjaðan, enn kónu hans ráku þeir aö dönsku

húsunum, og lu'unduhennií fángaílokkinn; enn

framar fundu þeir einn kvennmann á harða'

hlaupi, og eltu hana, ims hún fædfli fóstur sitt,

M J^yrjíi l)ossi ciu ííjöjrur í þverhnýptum haniar eöa

bergi; hjor gcyma cyjamcun lisk sinn.
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og datt liún þá dauÖ rnÖur,
^
og fóstrið með*

Hinn presturinn, .Tón ^orstéinsson, er heima

átti á eyjunni, ílúði meö heinulisfólki sínu í

urðir austur frá bæ hans Kirkjubæ, ieinnliellir

við ílæðarmál; hjer hyrjaöi hann að lesa og

prjedíka fyrir fólkínu, oghugga þaö með gvuös-

oröi; seinast lashann Htaníuua; ])á komu þessir

blóöhundar þángað, og er þeir sáu sjera Jón,

mælti einn .þeirra til hans: skyklir J)ú ekki vera

heima 1 kirkju þinni? Hann sagöi: jeg varþar

í morgun. J»á ermælt, að moröínghin hafi sagt:

|)ú skalt ekki vera f)ar á morgun i. Síðan reiddi

hann til höggs, og lijó prestinn þvert yfirhöf-

uöið; breiddi prestur
'J)á

út báðar hendur, og fól

sig gvuöi á vakl við annað liöggið meÖ þessum

oröum: jeg fel mig á vakl herra mins Jesú

Krists. 5á skreiö kona hans að fótum morö-

íngjans, í því skyni aö milda hann, enn þess

vareiniíinn kostur, aöfá vægö. Eptir ojahögg-

iö sagði xíresturinn: það er nóg; herra Jesú,

meötak þú minn anda. Aö lionum þannig 'ónA-

uðum, hröktu þeir þ^r mæðgur frá líkamanum

með syni hans og ööru fólki, er þar var; áöur

l>íiö er sOgn inaiitin, iið l>cttíi huli veiiö t^orsteiiin,

er áöui- var þjcnari sjera Jóns, enn nii cinn aí þeiin, er

leknir voru til láns aí' ensku dugguuni.



u
p

gatf)ókona prestsins bundift trafi sínu umm liöf-

u8 hins andaða; síðan var fólkið, sem liíandi var,

I)avið á framm til dönsku húsanna. Tveir kvenn-

menn urðu f)ó eptir í hellinuui) er f)eir fundu

ekki. I Ofanleitishamri hittu f)eir 4 hrausta

menn, og gátuloksins handtekiÖ f)á og fjötrað;

eetluöu f)eir sjer að drepa f)á, enn í fivi sáu

þeir 2 stúlkur, sem þeir eltu; komustf>ær ofah

fyrir eitt leiti, og önnur að öllu leyti frá þeim

að mönnunum, sem bundnir voru, og gat hún

leyst eimi af f)eim, enn síðan leysti hvur ann-

ann, I þeim svifum komu Tyrkjar aptur til

f)eirra; hljup f)á hvur sem mátti, og koniust

niður fyrir hamar einn, er Tyrkjar gátu ei far-

ið, og snjeru f)ví viö aptur. Einn af Tyrkjun-

um hitti einn kvcnnmann hlaupandi, greip hhna

og lá með henni; reiÖ hún siöan með honum til

dönsku húsanna. Einn mann, að nafni Erlend

líunólfsson, eltu þeir frammáeinn hamar, náðu

honum f)ar, flettu bann klæðum, og settu síðan

til skotmáls fremst á bjarginu, svo hann við

skotið fjell ofan fyrir. Kvennmenn fundust

híngað og f)ángað dauðar, sundurliöggnar og

svívirðilega útleiknar. Mann, aö heiti Ásmund,

stúngu þeir í hel á sinni sóttarsæng. svo rúmiö



flaut í blóði hans. Mesta ánæg;^ja þeirra var,

I

að saxa í sundur dauftu i smástykki. Ah þeksu

búnu söfnuöust |)e5r saman að dönsku húsunum,

og byrjiiöu ah skipa út. Mig vildi kapteinninn

hafa lausan látiÖ fyrir aldurs sakir, enu þegar

kona min heyröi þnð, grátbændi hún mig aö
^

skilja ekki viö sig, og hjet jeg henni J)vi fús-

lega, sem nærri má geta. ^r'^ujig mikil var

í húsinu, og shi]i]) einn piltur út viö þaö milli

fóta eins, er í dyrunum stóö, og komst J)ann-

ig undan. Gamalmenni^ sem hjer voru saman

kömin, og þeim f)ótti einginn slægur í, hafa

þeir likast til brent meÖ húsunum, þegar f)eir

voru búnir aÖ velja úr, þaö |)á lysti. I ösku-

lirúgu húsanna fundust þar hiargra manna bein

og kroppar sundursteiktir. ^a^ hernumda fólk '

reikna níenn veriö hafi 242 aö tölu, enn hvaö

niarga þeir hafa drepiö með ýmsu móti, vita

menn ei fyrir víst. 34 menn vita menn til, aö

^^jaröaöir hafi veriö. Eptir |)að út var biiiö aö

skipa, sktitu þeir 5 mönnum á land aptur, og

drápu f)ó tvo af þeim, og heíöu sjálfsagt stút-

að hinum, heföu þeir ei átt fótum sinum fjör

að launa. $essir menn hafa frá sagt, hvurnig

ræníngjarnir breyttu viö það fólk, er þeir tóku
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á Djúpavogi; tveir og tveir voru hlekkjaðir

saman, og þegar þeir a6 lokumim lögöu út af

höfninni, flutu margir dauftir menn kríngum

skipin, og Landakirkja stóö [m í Ijósum loga.

Hjer virðist ekki ótillilýðilegt, aft Lœta viö at-

hæfi illmenna þessara á Djúpavogi.

Hinn fyrsti maftur, er f)eir fundu í)ar, var

hálfvaxinn piltur; hann reyrðu jþeir þegar bönd-

um, og Jjetu hann h'ggjaíveigi fyrir sjer; tóku

síöan til afi safna, drápu gamahnenni og alla,

sem eitthvaft vpru hilaðir eða hrumir, og f)ar

f)essir blóðhundar aldrei gátu fylt sig á bló5i

saklausra, æddu þeir sem óarga dýr alt að Ey-

dölum, hjer umm bil áfánga vegar frá Kaíup-

staftnum. Keiknað hefur verið, að 110 mönnum
hafi f)eir rænt og til skipa rekið, enn 9 fund-

ust dauðir
,

þar á meðal sá, sem þeir fyrst

fundu; hann tóku f>eir á heimleiöínni, og skáru

yfir umm f)vert ennið, og ilettu augahrúnunum

ofan fyrir augun, skáru síðan göt á huppa hans,

og dó hann við f)að. Danska kaupmanninn

þar ílettu f)eir fötum, færðu í tötur og keyröu

hánn í járn, ásamt öörum, í 4 daga; síöanvoru

fieir f)ó úr íjötrum leystir.
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Annar kapitiilL
Sjera Ólafur fcr út á skip ræníngjanna,iog aðrir heVtekn-

ir mcnn; meöfcrö á þcim, osfrv.

,x4. {>riftjutlæginn árdeigis voru framm settir 2

teiiiahiingar úr vörinni, og var Islendíngum

skipað að róa, og barðir með kööliim, alt aÖfm
skípinu, sem stærst var, og aldrei lagði inn á

höfnina; urðu mikil fagnaðarlæti á ]þeim

Tyrkjum, er fyrir voru, þegar vjer komum upp

á ski])iö; lá alt fólkið, sem tekit^ haííi verið

eýstra, i böndum á þilfarinú. Var oss núj)eg-

ar braúð gefið, enn vont vatn að drekka; -voru

f)á austmeim úr böndum teknir, og þeim líka

hrauö gefiö; f)ótti þeim þetta nýjúngar, því J)eír

höftu ekkert feingiö, frá þvi þeir voru teknir.

Litlum tima eptir horðhaldiö var jeg kallaður

aptur á skipið, og af yfirkapteininum boðið aö

setjastj þegar tóku tveir af Tyrkjum, og tveir

áðrir, hendur minar, ogsnjeru saman með snærí.

Yfirkapteinninn sló þá eptir baki mínu mörg
högg, og svo stór, sem lionum var unt, uns

hljóö mín tóku aö mínka; þávar einn tilsettur,

sem fjjóÖversku talaöi, að spyrja mig, hvort

jeg vissi ekki af neinum peníngum, enn jeg

enitaÖi þvi mjög hátt, I)ví jeg yildi, aö þeir
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sevn fyrst vildu slá mig j liel. A& svo niæltii

reistu f)eír riiig á fætur, })ví jeg gat hvorki vel

staöið uje geingiö; síöan skijuiðu \)cir mjer a])t-

ur franini á skipið, og þá Islendingar aumkuðu
mig, glöddu hinir sig,

f»rid]i kapitiili.

Umia 'burtfcröíirundirbúníng og lýsíng ræníngjanna.

Umm nónbil sama dag komu þeir enn meb
fólk úr landi; þá gáfu þeir einn austmann laus-

an, er hafói visna hörid. Nær náttmáknn var

oss faungunum vísaÖ niör í skipiö, f)ar sem
hitt fólkiö var fyrir, og }>á matur gefinn; siftan

lá {)ar livur, sem komirin var. Á miftvikudags-

morguninn komu })eir enn með fólk, og þá voru

dönsku húsin í einum loga. Allan þann dag

voru illmennin að flytja fólkiö, og var því ekk-

ert mein gert, eptir að f){ið kom á skipið, óg

f>eir Ijetu enda dátt að úngbörnum. £f f)ú nú,

lesari góÖur, vilt vita, hvurnig fólk f)ettn leit

út aÖ ásýnd og búnaöi, f)á er f)aö satt aö seigja

misjafnt, sem annað fólk, ,sumir stórir, sumir

litlirjsumir Ijósleitir, sumir svartir; f)eir eru ekki

allir Tyrkjar, heidur sumir kristnir trúníðíngac úr

ýmsum löndum, norskir, enskir, f)jóðverskir og



danskir, hvur a sínnar þjóftar klæönafti. Sumir

liafa í)ó enn trú sína óafbakaða; f)eir eru

liaí^ir í viðlögum, fíi liögg a& launum.

Tyrkjar eru flestir svartir á háralit, nieð

rau&ar uppháar húur , og gjörðaii svirgul

unini neöan af silki eða ö5rum clýrmætum vefn-

aði; þeir eru á síöum kjólum, og hafaummsig
vafiö svirgul af sama efni, fjögra faöma aö

leingd; í línbrókum, meö gula og rauöa járn-

hrydda skó á fótum, enn sumir gáiiga berfættir.

$éir hafa rakaðan koll, og ekki skegg, nema
á efri vörinni, og eru ekki svo illileigir, sem
snmir ætla^jiafa hendurog^ fætur, sem menskir

menn, eingar klær i staö nagla; eingir hnífar

standa út úr olbogum þeiira, Imjám eöabríngu,

einginn eldur brennur úr augum þeirra, og ekki

spúa þeir heldur eitri og brenni^teini, éins og

einhvur lýsti þeim fyrír tíu árun^ Hitt fólkið,

renigatarnir, sem trú hafa kastaö, eru eins bún-

ir, og þeir piltar eru {laö, sem vest fara meÖ,

krístna menn, og voru þeir þaÖ, sem helst drápu

hjer fólkið og misþyrmdu því.
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Fjórði kapitiili.

Umm biirtfcrð vora til Tyrkjalands, og það, sem Tíð bar

á leiöinni.
4 r

19da d. júlim., á finitudagsmorgmiinn, Ijettuill-

virkjarhir akkerum, undu upp segl, og hleýptu

af liiuf'allstykkjaskotum, tóku stefnumiöíhfídeig-

isátt, og höfíu besta byr 1 í^rjár vikur. Islend-

ÍDgar báru sig í fyrstunni aumlega, er þeir mi.stu

sjónar á landinuj enn hvur huggaði annann með
gvuðsorííi, konur sem kallar, úngir sem gamlir,

J)TÍ gviiö haföi veitt því fólki gott.skyn á gvuöi

símmi. 20íá d. júlím. voru þær mæögiir Margrjet-

arnar, kona sjera Jóns heitins og d^ttir þeirra

hjóna, svo og Jón son þeirra, sótt á hitt skip-

ið, og ílutt á þaö skipið, sem jeg ogminiryor-.

um á; f)á var jeg og kona min, ogbörnokkar,

tekin frá hinufólkinu, og feinginn annar sama-

staður; oss fæ^ gömul segl og svart eínskeptu-

tjald að llggja við, og seglum tjaldaÖ kríngum

pss, og |)ar eð dimt var niör i skipinu, loguöu

fjar lampar nótt og dag, og umm oss var búið

hvurt kvöld, og mat feingum við af rjettum eða

horöi höí'öingjauna, og á meöan mjöðtunimr

f)ær og bjórtunmir, er rænt hafíii veriö í Vest-

inanneyjum, hrukkutil, feingum við af J)eimað

I
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dreklca, oglivurn morgun eitt tár "af brenniyín!,

enn Tyrkjar Srjálfir drukku ei nema vatn. 30ta

d. júlím. íæddi min fátæk kvinna barn, og J^aft

skírði jeg sjálfur svo sem í laumi, me^ bryggö-

arfulln bjarta, enn þá er f)eir beyrðu, aö barnið

bljó5aði, söfnuðust f)eir að ílokkUm saman, og

tveir þeirra gáfu þvi gamlar skyrtur; jeg Ijet

sveininn heita eptir sjera Jóni sáluga.

Fimti liapitiili.

Unim líokkurn Tyrkjanna mótgáiig og fcröalok.

5ta d. ágústm. laust á oss sterkum landnyrðingi,

svo það eina skipiðlu'akti frá; afþessuuröu ill-

menninóttasleigin, semværuþeirdauðvona. Skip-,

iÖ lá undir áföUum, og stóra bátnum skoluðu sjó-

irnirút, og fjögurböfuötogslitmiöu. Einn spánsk-

an kristinn báseta tók lika út, enn annar lestiát

í bandlegg, en blaut })ó aö fara út á rárnar, og

J)aðan datt bann út í sjó, og brópaöi: bilf mír,

berr gott^; f)ar af rjeð jeg, aö bann múndi

Jjóöverji veriö hafa. Tvær eöa |)rjárgamlar kon-

urönduöust á leiöinni, sem varaöi í fjórarvikur.

I ofviörinu var kristna fólkiÖ með góöum og
glööuib buga, i von umm sæla burtfiir af |)ess-

Iljálpa-fmjcr, gvuÖ droltinu.
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úm heimi, enn illvirkjarnir tóku }oað til ráðs,

aÖ {)eir slatruöu einum hrút, ákaflega feitum,

sem var á skipinu, eins og tíl offurgjörðar,,

annafthvort hanila djöílinum, efta einhvurjum

sínum afgvuöi; hann hjuggu þeir sundur í tvo

parta, 0*;^ kösíuÖii sinum hehningi á hvora síöu

við ski])ir) úthyrðis, enda sefaöist stormurinn

innan fárra daga. 9da d. ágíistm. komum við

til Spánar; þá rákust á oss, eða mættu oss, sjó-

reyfarar á sex skipum; urðu iUmeniún {)á geysi-

lega liranldir umm sín efni, {)ví {^egar {^eirsáu,

aö hinir hjuggust til bardaga, hristust, . titruðu

og skulfu þeir allir, sem hundar komnir af

, sundi; enn {lá nær kom, reyndust {)að Tyrkj^r,

hlnum að öllú likir, og höfðu lagt út fyrir

fjórtán dögum á 27 skipum, til gð ræna, steLi,

drepa og myrða kristha menn. llta d. ágústm.

lögðum við inn Njörfasimd gamhi, erskiUirálf-

urnar, í mesta hraðhyri, og hiim 17da (eða 19da)

konuim vjer til Algeirshorgar, {)ar er iilmenniii

áttu heima, og {legar er akker kendú grunns,

v-ar {>nð hið fángaða fólk í mesta hasti í land

flutt, og {)á voru nú stórar hörmúngar á ferðum

hjá oss auinum möiínum.
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j^íjötti knpítnlL
Uram þaö, hvurninii til geltk fyrir ki'istnutn niönnum í Al-

geirsborg, aö því leyti sem mjcr var kun'nugt.

Jþegar þettíí fólt var á land komi5, jþusti ó-

tölulcgiir manngnu aö, til ah liorfa á {)essa

auniíngja og skofta f)á. Ab undirlægí Tyrkja

var hjer livur frá öðruni skilinn, börilin frá

foreldrununi, osfrv.; síban inn eptir strætunum

Iineptir hús frá húsi upp á torgið, og f)ar til

söiu boönir, eins og annar ijenaður; fólkið, sem

J)eir ræntu eystra, var þó látiö fyrst fara, kall-

menn og konur, hvað i sínum llokki, og f)etta

gekk alt aö 28da deigi ágústm., {)á voru flest-

ir seldir af austanfólkinu. ' Siöaii kom eyja-

fólkið. Torgið er af múr, með sætum alt i

kríng, og eins og steinlögðu gólfi, hvurt

jeg meina, að tlaglega sje |)veigið, sem önnur

aðalhús, er {)risvar á rlag eru þveigin. Torg

þetta er þar nálægt, er staðarliöí'ðínginn eða

konúngur })eirra hýv. Yfirkapteinninn niá hafa

hvurja helst tvo af hinum faunguöu, sem hann

vill, enu konúngm- |)eirra tekur hviu-n áttunda

af köUum, konum og börnum; að {>vi búnu er

skipt í tvo jafna hluti, {)ví sem eptir er, önnur

lielftin lianda skipsfólkimi, enn hiw handa eig-
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endum skipsins. "þá fólkiö koni upp á torgið,

vom taldir 30 í hvurn hóp, gcíngu Tyrkjar

hæði undan og eptír, og töldu ætíð, umm hvurt

stræti sem fariÖ var, |)ví heimanienn eru opt

vanir að stela fólkinu á leiðlnni til torgsins.

jþegar vjer vorum komnir á torgiÖ, var sleiginn

umm oss hringur; J)ví næst granskoðaftar livurs

éins hendur og augu; tók konúngur þá úr hópn-

um 8da hvurn mann^^og úr dreíngjaflokknum

tók hann fyrst son minn, níu vetra gamlan, og

man jeg það, á meðan jeg lifi, svo og, hvurju

hann svaraði mjér, |)á er hann var tekinn frá

mjer, og jeg.áminti hann, að halda trú sinni;

J)á svaraði hann með {)úngum ekka: faðirminn,

f>eir hljóta iiú að fara með kroppinn, eins og

þeir vilja, enn sálina skal jeg geyma mínum

góöa gvuði. Hitt annað fólkið var leitt á ann-

ann stað, og einn af Tyrkjum leiddi mig kríng-

um einn múrstólpa með háliljóðum, er jeg ckki

vissi, hvaðfíýða skyldi, ogvarjeg ogkonamin,

og okkar tvö úngu hörn, annað árs gamalt, enn

hitt mánaðar gamalt, flutt upp á, konúngssal-

inn; þar sátum viö undir börnunum i tvo tíma,

enn síðan vorum vib sett í hans fángahús, og
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gistum þar|)á nótt; úr {)ví vissi jeg ekki, hva5

uinni mesta fólkslilutann leið.

iSjöimdi lcapitiilL

Áfranimhald meðfcrðar Tyrkja á mjcr og míiiinii.

]iræsta dag, nær miftjum deigi, komu tveirskip-

herrar {^ángafi, sem óöir væru; höftu þeirverið

herleiddir, annnr þýskur, hion danskur, og

sögðusteiga aÖ sækja okkur; við fylgdum f)eim

nnim lángan veg, og hárum úngbörnin, alt i

hús eins Tyrkjahöfðíngja, og strax var því únga

barni feingin rugga, og föt að liggja við, upp,

á þeirra vísu; kona mín fjekk og íöt aö liggja

viö; því næst var oss matur gefinjii, enn ekki

íjekk jcg meö henni aö boröa. Matur er þar

j)ógur gefinn kvökl og morgna, Ixeitt brauð úr

ofninum, og dágóöur grjónagrautur meö feiti i,

svo og epli og vínber jióglega, enn ekki ann-

aö enn volgt mýrarvatn aö drekka; {)aö sem að

kvöldi af hrauöi leifÖist, var að morgni gefiÖ

hestum, enn grautarleifum ölhim var helt út

fyrir miirinn. Eptir máltiö gjörÖa var jeg {)aö-

an haföur i annað hús, og mátti jeg einn sam-
h

an rorra þar þann dag til kvölds, uns f)eir

komu heinij sem í húsinu áttu að liggja, enn



kona Tnín og börn voru í húsi Igá stríösmönn-

iwn liöíTiíngjans. Á 4ða deigi hjer frá var jeg

tekinii úr |)essu húsi, og settur í annaft hús,

ogvoru {)ar fyrir tveir eyjamenn, Jaspar JKrist-

jánsson og Jón $orsteinsson. jÞrem döguni

seinna var jeg f)a?>an kallaftur fyrir einn Tyrkja-

höföíngja; hann bauö nijer eptimíinnilega, aö

láta sækja eða rita eptir peníngum til konúngs-

ins í Danmörku, til útlausnar mjer og mínum;

átti hvurt okkar aft kosta 1200 ríkisdali, \)á

spesíur, er J)eir kölhiöur 1200 stikk fon akten,

og jþar á ofan mátti jeg kyssa á licndur þeirra.

Síöan var jeg aptur látinn í dýblissu mína; þar

mátti jeg opt Lius gánga híngað og f)ángað út

umm múrana, og gerönm við Jaspar þaö opt,

enn mjög sjaldan Qekk jeg að finna konu

mína og barnakindur, [i^ mig lángaöi jnjög til

þess.

Attnndi kapitall*

Fátt eitt umm þaÖ, er bar mjer fyrir augu í Algcirs-

borg-, osí'rv.

Sakir eins konar rænuleysis, er á mjer var í

fyrstxnini eptir hjerkomu mína, verð jeg mörgu

aö sleppa, er jeg f>ó sá. íaö fyrsta, er jeg



gjætti aö, vóru nokkrir klj^Qaðir asnar; þeireru

á stærö seni tvævett mertrippi; f)eir eru afar

sterkir til ábur?íar; eyni þeirra eru víst áli^ar

laung^ f)eir eru með körfu fyrir kjaptinum, og

er hún bundin upp umm ejTu; í henni er fóður *,

|)eÍTra, enn J)a5 er brau5. Hestar f)ar eru á-

þekkir voruni hestum, meft nmnnpoka, og brauÖ-

fóöur í; þeir eru f)ar liafÖir til aö draga kvarn-

ir, er mala. Fimm úlfakla sá jeg |)ar og; þeir

eru geysi stórir og sterkir, og getur hvur þeirra,,

aö minni < hyggju 5 borið af fjórura hestum

eöa fimm; þeir eru allir bleikalóttir; aö sköpu-

lægi að aptanveröu eru þeif sem naut, með
klaufir; þeir hafa kríngdan hrygg, lángan háls

nieÖ f)remur hnúskum á; cyru þeirra eru lik

hestseyrum, enn eru |)ó með nautsgrönum; f)eir

bera körfu meÖ brauöi í. Einnig sá jcg þar

dverg og dyrgju; hann virtist mjer ekki geta

iiáö tveinmr álnum aö hæö; liajin var bolstuttur

og kloflángur, og hendur hans tóku aít á hnje

niÖur, svartur sem bik, og stórliöfT»aöur. Dyrgj-

an þar á móti á að giska Ij aljn, furöulega

gihl, bollaung, klofstutt og fótadigur. Ótal

fugla óþekta sá jeg þar í fuglabúrum. Bærinn

Síjálfur erhvítur sem krít, húsin með ílötu faki;
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aðalshúsin eru opin ofan, nema far sem sofiö

er; vegna 'hins mikla hita gánga kaUmenn sem
konur nær nakið, J)ar sóUn geinguv |)ar yfir

höftum manna; jörð grær þar tvisvar á ári

hvurju, korn, vínher, grjón, qsfrv.; aldrei er

þar gras sleigið, og aldrei peníngur inn látinn,

í>ví þar er hvorki frost nje vetur; sauft^e á-

vaxtast f)ar tvisvar umm árið, og er bæði feítt

og faungulegt, og ekki er þar einn sauður

geklur, Einn dag sáum við Jaspar lOOOhrúta,

og hángir róa þeirra eða dindiU nálega niðr

á jörö, og er afar feit. ,
,

>

Iiriundi kapítnli.

KlæðasniÖ og borðbúnaður, osfrv.

Hið tyrkneska kvennfólk er þá fyrst í skyrtu

af hinu smágjörvasta efni, sem til getur yerið,

mcð eingu öðru opi enn I)ví, sem hausnum er

smeygt upp úr; f)ær emáskósíðúm línbrókum,

koUhúur af hni gerðar; utan yfir venjulega hríng-

ofna kápu af líní, og sveipa kápuimi fyrirand-„

Ut sjer, svo einglnn sjál J)ær eða J^ekki, meö
svirgul af lini eða silki umm lifið. KaUmanna-

búnaöarins hef jeg áöur minst. Matardiskar

eru ][)ar af leiri, i lögun sem munnlaugar; eins
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drykkjarkerin með leirstút. Vel flestir liggja

a diinilausu gólfi, enn vsenir feklar eru breiddir

undir og yfir; þar sjést eingin kista, borð nje

bekkur; spænir allir af trje; eingin hurðájárn-

um, éim þremiír hríngar í hvurjum væng, því

vængjahuröir eru ])ar fyrir flestum dyrum, og

J)á boröaö er, sitja menn á rjettum beinum á

gólfinu. Einu siimi uröum viö Jaspar ófrískir,

enn Jón Jorsteinsson sárveikur, dg f)á var minni

frómu konu lofaö aö finna raig allra snöggvast.

I ()aö muHd haföi jeg einga skó á fótum; J)á

uppvakti gvuð einn frakkneskan mann, sem

þar haföi leingi verið, aö bann gaf mjer n^ja

skó, og einn pott af brennivSni. Jessi maður

sagöi mjer, aÖ Islendíngar læju veikir umm all-

an bæinn eða borgina, og hryndu víöa niður,

og í legstaöargarðinn væru komnir 30,. því þann

hinn megna hita, sem |)ar er, |)olir fólkið ekki.

Enn fremur sagöi hannmjer, aö ein stúlka hefði

veriö seld fyrir 700 dali; þessi stúlka haíðiver-

ið þjónustustúlka hjá mjer, vel Vaxin og frið

sýnuni; síöan sagði hann, að auðmaðurfrá Jór-

suium heföi keypt hana fyrir 1000 dali, flult

hana til Jórsala, og heitið henni kristnum manni
til eigimnanns.
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Tiniidi kapitiili.
Umm hrakníng minn og ejindarfcrð frá Algeirsborg-.

20ta d. septemberin. var jeg kallai^ur, og þegar

við konium að J)vi húsi, er kona min var í, J)á

var |)aft naumast, f>rátt fyrir alla niína auömýktjað

jeg fjekk leyfi til a?) kveðja konu mina og börnin,

sem liá voru dauðveik; við hanamátti jeg ekki

tala tíu orðum lleira, og var síðan slitinn frá

henni með týrannalegum harðinduni, og með
mig farið í f)að stræti, sem höfuðtyrkjarnir voru

fyrir. J>eir gáfu mjer vegabrjef í sínu túngu-

máli, og var mjer sagt, að innihald j)ess væri,

að f)ó aðrir Tyrkjar ynnu f)að skip,sem jeg væri

á, [)A skyldu f)eirekki drepa mig, f)ví jegværi

þeirra sendimaður, og þar með hlaut jeg að

kyssa á hendur f)éirra að nýju, ^etta vega-

brjef á jeg enn, og hef sýnt f)að mörgum. Sama
dag var jeg á skip látinn bjá Vallendingum.

Asigkomulag líkama míns í það sinn er gvuði

Ijósast. Á f)eirri leið þoldi jegmikla neyð bœði

i tilliti til matar og drykkjar, og neyddist til,

svo sem með stelandi hendi, að drekka af því

vatni, sem Ijón, birnir, strútsfuglar, apynjurog

hængjæsir drukku af, og útatað var, enn f)ó varð

jeg því feiginn. ^egar vjer vorum komnjr eina
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ílag'leið frá Algeirsborg, eltu tyrknesk skip osb

í tvo (laga, enn náðu oss ekki. Vináttu Tyrkja

og Vallendínga er þannig variö, að þeir kaupa

saman, enn aö því búnu drepa hvorir aðra/f)á
^

svo til tekst, Að viku liöinni varö stýrimaður

viltur í reikníngnnum, svo f)á land sást, vörp-

uðu f)eir út akkerum, og fóru á báti til lands,

enn á land máttum vjer ei stíga, J)ó vjer YÍld- ;

um hafa vatn, og víta, hvurt land þetta væri,

enn oss var vísað frá með skotúni. Á skipi

]>essu var margkynjuð f^jóð, |)TÍr Italar, fjórir

Gyðíngar, og gáfu f)eir mjer stundum brauö-

mola; fjórir Einglendíngar, fimm Frakkar, þrír

Spánverjar, fimm ^jóöverjar, og við tveir, jeg

Pg liinn þjóöverski Hamborgari Jakob, erTyrkj-

ar höíbn tekið umm krossmessuleytið. Sakir

storms uröum viö á bátnum aö liggja i skeri í

þrjú dægur án allrar fæðu. ]þegar lygndi, fór-

um vjer aptur út í skipiö, enn f)eir, sem bönn-

uöu oss landiö, sögöu f)að hjeti Sardinía. Siö-

an bar oss undir ey f)á, er Malta heitir, f)ar

sem sankti Páll var jimm stund eptir skipbrot-

iö. Jví iiæst komum vjer til Ttalíu, f)ar sem
kapteinninn átti heima, og hjet sá staöur Lífornó.

Sar luöum við að vera fyrir utan i sex daga,

1



nns læknirJnn kom, og skoöaði oss; konur og
börn máttu aleingdar við oss tala. Tveir Itálar

gáfu injer vatn að drekka, svo og epli og ost

að eta, og þá var nijer hjálpar von. ,
v

Klleftf kapitnli.
Umm veru mína í Lífornó, osfrv.

llta d. októberni. var alt fólkiö af skoðunar-

nieistaranuni skoðað undirhandkrykuni ogínár-

unuin, hvort það væri sóttlaust; að því búnu

máttum við fara inn í bæinn. Jángað fór jeg,

og vissi mjer eingrar hjálpar von, nema hjá

gvuði. Einglendingar, sem með mjer komu úr

SuÖurálfunni, settu mig til borðs meö sjer, og

borguöu alt fyrir mig, og feingu nijer herbergi

hjá einum norskum manní, og hann gaf mjer

mat dæginn eptir. Hinn, 15da Qekk jeg

hvorki vott nje fmrt, enn.íjekk þó aö vera í

húsunum; þá gekk svo hart aö bjargræði lík-

amans, að jeg varð að biöja kaupmennina, bæÖl

hinn énska og' íyóöverska, umm nokkra hjálp

. í gvuðs nafni. ^eir gáfu mjer- fimm dali í

silfri og gúlli. Norski kaupmaðurinn hýsti mig

kauphuist. JaÖan vildi jeg hafa fariö með

förunaut mínum, Jakobi frá Hamborg, er þar
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íjekk einga peninga, og var J>ví alls þurfi, og

vann jeg þaö til hans, aft gefa honum nieft nyer,

því jeg rataöl ekki. Við íeröuöustuni síÖan í

fjóra daga, framni hjá Venedighorg, og fórum

me5 fjallinu líaidak, er seigir í Jalhnannssögu,

að hafi verið "þorbjörg hhi digra, og nú vorum

viö komnir inn í Jýskaland, svo sem eina hæj-

arleíÖ, og feingum náttstaö hjá gamalli ekkju;

hún spuröi oss, hvaðan viö værum, eöa hvurt

við ætluÖum, enn þegar hún heyrði það, baö

hún okkurigvuös nafni að faraí hurt, og sagði,

aö dátar keisarans dræpu þar alla ferðamenn.

ViÖ fórum aptur sömu nótt til baka, og komum
loksins aptur til Lífornó; varö jeg þá að skilja

þar Tiö minn góða förunaut, sem einga hjálp

Qekk, og rjeð því af að verða bátsmaöur, J)vi

þegar við báðum bæjarmenn umm hjálp, sÖgðu

þeir, aö viö skyldum láta Lúter hjálpa okkur,

þar viö hefbum hans trú.

•t

Tólfti knpitnÍi.
Umin Lífonióborg, siðu niúkaunn, osfrA'.

Ijífornóborg er htil ummmáls, með tvennum

í^terkum múrum, og djiipu díki ummhverfis við

neÖri múrinn; skip geta bæði róið og siglt í

; 3



kríngum bæinn; liann er vel byggður, triggja

húsa hár, og húsin meistaralega niáhið, I hon-

um taldi jeg þrettán kirkjurj f)ar af tvær mikl-

ar, af marmara grænum, innan búnar og prýdd-

ar gulli og silfri, prjedikunarstóllinn, altariö, og

sætiö, sem múkurinn situr í, [m er hann skript-

ar fólkinu. $á a&ferð sá jeg. Sá sem skriptað

er, hefur annannstóL MiUi þeirra er sett mess-

higarbrik, tVeggja áhia há, meÖ smágotum, til

að mynda sem sáldur, og í gegnum fessi göt

talast f)eir við. Sjeu múknum gefnir peníngar,

afleysir hann þann mann, er (iað gerir, frá öll-

umsyndum. Við hvurjar kirkjudyrstanda tveir

stólpar af marmara, tveggja álna háir; ofan á

J)eim standa tvær skálir nieð vigt vatn; sá sem
í kirkjuna geingur, skal dýfa tveim fingrum í

vatniö, og gjöra sjer kross á enni með vatns*-

dropum jþeim, er loða viö fíngurna. Til að

gjæta að, hvort Iietta sje gjört, eru settir tveir

gamlir múkar.

, Út af hiisi norska mannsins sá jeg og vitjað

vsjúkra, og gekk þaö svo afkáralega til, aö jeg

vil geta þess hjer. Fyrst geingu tvö hundruð

manns, menn og konur; hvur umm sig hjelt á

kertaljósi, ekki laungu; meðal þess Qölda gekk
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múkurinn, og yfir honum var hovih á þreni staung-

um blátt silki. Jegar skari þessi kemur að húsi

þess, seni veikur er, nemur hópurinn staðar fyr-

ir utan, enn múkinum einum rgm gefift til inn-

gaungu, enn söfnuðurinn kastar \m öllum kert-

isstubbunnm logancli eptir honum, og aft.því

l)únu fer hvur í sitt hús aptur, Múkurinn hef-

ur tösku á hálsinum, og bjöllu, sem ætíð hríng-

ist. I bæ þessum fá klukkurnar aldrei hvíld.

Múkarnir eru eptir þeirra tegund eða orðu

með því móti, sumir grámúkar, sumir hvítmúk-

ar, og sumir svartmúkar. Nöfn taka þeir af

kjólalitum sínum; ekki hafa þeir'annað á sjer,

enn skyrtur einar undir ökhisíðimi kjól eöa kápu;

hvorki brók nje buxur, enn upp unmi hálsinn

hafaþeir mjög stutta kápu; upp úr henni geing-

ur rúmur hattur; trjeskó hafa þeir sumir á fót-

um, og kjólinnað sjer hneptan með trjehnöpp-

um og snœríghneslum; belti hafa þeir umm sig

af kaðal, með mörgum pjeturshnútum, og nær

annar endinn eins hingt niður, og kjóUinn; í

'beltlnu bera þeir'bók, til að sjá sem lögbaekur

vorar fo,rnu; hún ev til vinstri síöu, enn talna-

band þeirra á ena hægri; rjett franian á sjer

hafa þeir tóbakspipu, feykiiega lánga; skegg



sittlátaþeirraka íjórtanda hvurn dag, og klippa

höfuð sitt, nema i kring utan nieð standa eins

konar geitnatoppar eptir, og þessir menn vilja

kallast heilægi^ og gjætu nunnnrnar aö visu

helst boriö vitni unim það, J)ó j)ær f^ikist nú

líka heilagar; má |)ví nærri geta, að hjer, eins

og annarstaðar, muni misjafn sauður i mörgu

fje. Erasmus sálngi frá llotterdam bjó einu

sinni til grafskript yfir þá, og vil jeg seta

' hana hjer til nánari ihugunar umm kosti

þeirra:

Ó, vos mótiakki, vos estis,

kvóriim stómnkkí , detis est tcstis,. ^

súnt íimfóra líakkí, deterríma pcstis.

Snúið lauslega á vora túngu:

Eifruðu múkar, iverri erii j)ið bestin,

yÖar andskotans húkar enu bölvuöust pestin,

eru áma víngvuðsins; ^aÖ best veit.vor herra^

Iftrettándi Jkapítnli.

Umm klæðnað og annað íasjcð í Lífornó.

Kvennfólk er bjer svo vel búið, sem jeg hehl

aÖ hest geti verið undir sólinni. Buxur þeirra

eru geröar af silki eÖa líni eða ílöieli, og kosta

yfir sextiu rikisdali; sokkaböndin kosta tiudali,

og hvað annað eptir því, Treyjur þeirra eru
r
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allar guU- og RÍlfri baklíraftar, nieð Ijómantli

giinsteinum; einir skór falleigir kosta sextiu

ríkisdali, og hugsaði jeg meö mjer: soddan

kvendi kosta nokkuð, þvi f)ær eru líka vel

vaxnar og fallegar, allar dökkar á hár, enn

rnatur er fiar dýv; einn sehiíngur kostar sextán

skildinga, og máltiðir {)ar eru ekki saðsamar.

A livurjum morgni sá jeg hundraö nianns fara

})ar umm öllstræti. Tveir og tvéir geingu^ötr-
,

aðir saman, sem sambandshestar; {)eir voru*

klæðlausir, nema vesael rýja huldi blygÖun þeirra,

og tvelr menn fóni meÖ f)eim, sem jeg hjelt, aö

yfir hina væru settir. Meö {)essum hóp var

hjörtqr með söguöum liornum, og tveir stórir

hríitar, einn refur og einn marköttur, báðir á

rauÖum klæÖum; þeir báÖir geingu á apturfót-

unum, og á þeim höfóu þeir svartaskó, hatt á

höfði, og korða eða verjur viÖ síÖu bundnar; í

hárauöum buxum, og bjehigu lángar róur aptur

úi^ þeim; jeg vissi ahhei, hvað f)etta átti að

f)ýða. Enn fremur sá jeg þar dýr f)að, er þeir

kalla böffel, á borö viö stærstu uxa, enn með
eins og brútsliornum; feiti skal eingin í þeim

Vera, hvorki utan nje innan; f)au draga" fulla

vagna með járn, salt, steinkol og öðru fleira.
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Enn freinur sá jeg {)ar eitt furftuverk, er jegsvo

kalla; \mb voru fjórar niarmsmyndir, steyptar aí

eíri; þær sátu við stólpa af hvítum marmara,

ferkantaftan, og voru næsta líkar lifancli mönn-

um. ^ Líkneski þessi voru gjörÖ eptir mynd eins

Tyrkja, og sona hans; höfðu f)eir gjört kristn-

inni mikinn skaða, Líkneskin voru að vexti

sem risar, enn hertogi sá, er staðinn hyggði,

haíði uunið þessa Tyrkja í stríöi, og Ijet steypa

mýndirnar;. f)ær voru allar meö stórt sverð í

hendi, $ar á múnnum ummliverfis eru hausar

af Tyrkjum, og geingur mikill gaddur gegnum

þá ofan i múrinn, og mart annað sá jeg þar,

er jeg skildi ekkert i, hvað þýða skyldi.

Fj órtáncli kapitnli.
Umm ferö niína til Gcnúa og Frakklands.

Frá Lifornö keypti jeg mjer íar með litlu skipi

til þess mikla staðar Genúa, sem liggur við

landsálfur Frakklands; á þeirri leið var jeg

fjóra daga. Jessi horg er tólfhúsuð, og meö
þreföldum múrveggjum, með fallbyssum 5. Húsa-

gluggarnir eru svo stórir, að fimm ogsexföðm-

um nam; í þessum staö sá jeg og björn, sem

gekk á apturfótunuih. Jeg gisti hjer aðdanskri



konu, er geröi nijer nokkurn greiða, og koni

mjer í far til Massiliu. Á livurju kvöldi lögð-

umvjer að laiidi af ótta fyrir Tyrkjum, 7dad.

septeniberm. kom jeg til Mai^siliu, og aflienti

slotsherranum vegabrjef mitt. Alt að dagsetri

þess dags íjek^ jeg livurgi hús, þó jeg beiddl

með grátaiidi tárum, og þar sem jeg var úrkula

umm bsenheyrslu, heyrði jeg sagt var á rjetta

islensku: kom þú með mjer, jeg skal Ijá J)jer

hús í nótt, jeg er herleidd íslensk kona, enn

þá jeg kom i hús hennar, frjetti hún mig, hvaö

manna jeg væri. Jeg kvaöst' íslenskur. f þessu

húsi voru margir, bæöi enskir og þjóðverskir,

er skildu, hvaö jeg sagði, og einn af Eing-

lendingum, sem var gleraugnasmiÖur, þekti mig,

og sagöi henni, aÖ jeg væri prestur-utan af fs-

landi, og þá skipaöi hún-mjer þegar útafhús-

inuj og ætlaöi aö hrihda mjer út; þá uppvakti

gvuÖ mjer fyóöverskan kaupmann,^ er þegar

stóð undan borðum i þessu víndrykkjuhúsi, og

loíaði aö borga fyrir mig fæöi og hiis, á meðan

jeg væri í þeim stað.



FimtiViidi kapitiili.
Umm það, sem yfir mig gekk í Massilíu.

Jtetta liiö sama kvölíí fjekk jeg bæfii mat og

drykk iióglega, svo og gófta sæng að sofa

og haíbi jeg ekki íyr feingift þaft, frá f)ví fyrst

jegVar herteklnn, og ekki hafíii jeg úr mínum
fátœklegum fötum farift |)ánga5 til, og voru \mb

{)ó orftnar sextán.vikur og einn dagur betur.

Umm morgunlmi eptir kom kaupmafturinn, sem
jeg áður umm' gat, og staftfesti loforft sitt, að

taka mig að sjer," og sagði svo allir Iieyrðu, að

liann^vissi ei,' livah til í^ess kjæmi, að hann

elskaði mig sem föður sinn. I j)essu búsi var

jeg á hans kosti hinn 8da og 9da til hádeigis.

JOda d. sama mánaðar, sem var laugardagur-

inii, komu inn i þ.etta víndrykkjuhús íimm holl-

enskir skiplierrar, settu sig til borðs, og drukku

gott vín. Umm t>ann tinia var mjer matur bor-

inn við annaö borð; J)á
spuröi einn af þessum

skipherrum mig, hvur jeg væri og hvaðan jeg

væri, oghvurt jcg ætlaði. $egar jeghafóisagt

honum það, stóð hann upp frá borðum, gekk

aö mjer, þar sem jeg, vesæll maður, sat^ tók

mig í fáng sjer, og h^faði, að gefa mjermatog
drykk á shiu skipij á meöan liann væri þar, og
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Jívaðst sifian skyldu koma nijer til Hollands;

|)essi frómi maftin* hjet Sakkarias Harftspenner.

$egar hann gekk út úr húsinu, kallaði hann á

mig. Jeg fór f)egar nieð honuni á skíp, og var

hjá honum sex vikur og tvo claga þar innan-

hafnar, og fór meft honum dag eptir dag inn í

staðinn. I þessari velgeingni niiiini datt mjer í

hug að fara til Parísar, enn mart Iiamlaði mjer

frá {)ví, fyrst ólireysti likamans til að gánga;

því næst peníngafátæktin og klæðleysið, .því

mjer lá vift að blj^gðast mín meðal mannanna
af eymdum {)eim, sem við mig loddu, og loða

enn í dag; í fjórða máta geingu illar frjettir af

morði í)ví, er á þeim veigi væri að óttast, enn

jeg liuglaus oröinn af eynidum og arniæðu.

i kapntnli.
Unim nokliuÖ, sem mjer Jxitti mcikilcgt í Massilíu.

Jjar keypti jeg aÖ koma í J)á smiðju, er í eru

smíðuð akkerin; {)ar rekur vindurinn jámið, og

sleggjurnar koma sjálfar ofan úr h)ptinu, sum-

armeð beitimunna; það kalla {)eir{)versleggjur;

f)ar upp yfir standa tvær mylnur, og skildi jeg

lítið i þessum ummbúningi; akkerin eru undin

út og inn umm ablinn á hjólum. ,í ánnari



sniiðju sá jeg þar tlregnar lóðsagir, i |)riðju,

hvarsteyiít voru koparfallstykkin eða kanónur;

{)ser smiðjur standa mjög hátt, og ætla jeg, að

mót stykkjanna sje undir ahlinum. Jeg sá f)ar

og stór og Smá skip i sniíöum, sem stóöu á

stokkunum^ Umm fiskiveiöaraöferð i þessari

borg vil jeg ei fást, því mjer viröist hvort-

tveggja hjegómi. "Þeir grafa í sjávarsandinn

nieð staungum, og er háfur festur viÖ })ær, og

þegar hann er oröinn fulhir af saiidi og saur,

er hann dreiginn upp, og er {)á stundum ein

sandlúða i honum eöa tvær, og stundum eingin.

Í9eyt]áudi kapituli.
Umm staöinn Massilíu/ og ferö mína þaðan.

Hltassilía er byggð umm einn kringlóttan fjörö,

sem er þraungur inngaungu, ' og held jeg, að

vart sje meira enn tveir faðmar f)vert yfir ópið.

I sundi f)essu eru niöur settir fjóviv stólpar af

múr í sjóinn, og eru mílli |)eirra allra járn-

hlekkir, ferlega miklir; hroddar af járni hánga

niðr íir hvurjum hlekk, svo að hvorki getur

stórt skip nje htið komist f)ar iit eöa inn leyf-

Massilía er við Miðjarðai^jó; |iar smíða Friikkar

hcrskip síu, liggja pau þar.
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islaust. Oöm meigin vift fjaröarnijnniö stendur

kastalí staftarins, enn. þrír stólpar eru festir á

endann viö þann stólpa, sem næstur er; annar

þeirra endi er læstur i kastalanum, og ligfíja ÖU
staöarskipin fyrir innan hann, líöugt f)úsund að

tölu, ]>ví hjer er mikiU kaupstaður, fimm og sex

liúsahár, I staö [)essumsájegsjálfa Andresmessu
,

frettán nunnuhópa, sem geingú f)eirra heit-

gaungu upp á sína vísu til Andresarkirkju í

austur frá staönum í klaustri nokkru. Jómfrúa-

skarí þessi var prýðilegur og fagur á ap lita;

þær voru aUar i hvítum línnærpilsum eða

linbrókum. Gaungumáta þeirra var svo háttað,

að í broddi fylkíngar geingu tvær, fíá firjár, f»á

fjórar, fimm, sex, sjö, átta, níu, og í ^einustu

röö tíu, og hvur rööin gekk út af annari. Ekki

voru níúnkar meÖ þeim í þaö sinni, og má vera,

aÖ þær hafi ætlaö aö finna skriptaföður sinn i

klausturkirkjunni.

Ferö minni frá stað þessum var svo varið,

aö við rögðum út atfángadæginn fyrir jól, og

láum fyrir utan hátiðisdagana. ]ÞriÖja i jólum

lögðu {)aöan í einum ílota tólf skip, tvöafþeim

með varnir, okkar skip með 26 stykkjum, hitt

meö 24; siðan höfðum við besta byr í átján daga.
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{h) bestart hinii 9íla, er vjer slgldiiTn út Njörfa-

sun^; f)að skilur Norðurálfiina frá Sufturálfunní,

og háru skipverjar mikinu kvi5a íyrir því, aí

því þar liggja jafnan sjóvikíngar, enn fjand-

skapur er millum Spáuverja og Holleudíuga,

og sigklum vjer {)ví sem næst, vjer gátum,

Afríka, iU[)5i^islamlinu; úr f)vi sáum vjer ei laml,

fyrr enu Eingland 23ja d. janúarm. Tveimur

döguni seinna misti jeg nærpeysu mína; hafi^i

jegþveigift hána, ogfest i íogin, enn skipverjar

kváftu vindinn hafa feykt henni. Jeg átti þá

ekki eptir nema skyrtugarminn, sem jeg var í,

og lifstykki, er jeg var hernuminn í. Umm
sama leyti misti jeg hattinu fyrirveftri; \m gaf

minn frómi Sakkarías mjer aptur gamlan hatt,

og einn skipsmaður gaf mjer hálfa peysu, enn

hálfa keypti jeg. Á ferÖ {jessari mættu osstvö

ræníngjaskip, enn feingust j)ó ekkert við oss.

Attunda d. febrúarm, vorum vjersvo nærrí lloll-

andi, að vjer sáum turnana
; J>ar var ijögra

faðma djúp. Jar umm kríng standa grunn

melrenn hundrað -.Skipskrokkar, óhræranleigir;

því verður llolland aldrei unnið vegna aðgrynn-

is, og þess vegna kallast Holland: landið undir

hafinu, enn iniíhúar f)ess: {>eir, sem húa undir
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sjónum. 5egar menn vilja fara í lantl, verður

að. afferma stipin, þegar þrjár vikur sjávar eru

eptir til lands. Af voru skipi vorum vjer að

flytja í ellefu daga, og nálguðumst daglega

i^taöinn^ uns vjer loksíns, koniustum inn í hann.

Atjaudi liapitiiln

Umm I)nð, setn á mína daga dreif í Ilollandi, osfry. ^

Jiegar jeg kom til Hollands, var jeg kyr út

á skipi, jíángað til minn góði Sakkarías koin

aptur úr landi, og gafmjer enn leyfi til að liafa

mat á skipinu, meöan jeg dveUli hjer, og hjet

mjer ummsjá sinni, að koma mjer til Danmerk-

ur, og jók \}\í við J)ær velgjörðir, er hann áÖur

Ijaíði mjer veittar, og nú gaf hann mjer tvær

fornar skyrtur, hosur og skó; áður fyrir jólin

gaf hann mjer í Massilíu kjól, sem kostaði tólf

gyllini eða hjer umm bil fimm spesíur. ^egar

jeg haföi verið þar í fjóra daga, á nóttinni út

á skipinu, enn á dæginn í staðnum, varð jeg

matþurfi fyrif mig og piltinnj sem skipsins átti

að gjæta, þvi hann stal matnum, og seldihann

fyrir penínga, svo jeg neyddist til aÖ rýnia

skiplð, og hugsaði mjer aö leita upp hús míns

góða Sakkaríasar, enn{)aö öellaði ekki aö gánga
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greitt, {)ví staðurinn er stór. Loksins bar mig

ínn í eitt hús; f)ar var fyrir danskur trumbu-

blásari; hann hýstimig nokkrar nætur, og sagöi

mjer, livar Sakkarías minn byggi. Jegar jeg

kom til staðarins, átti jeg hjá einum bátsmanni

niu stýfur, eða átján skilclinga, og fjekk jegþá

nú. $að er af f)eim stað og landi að seigja,

að jeg helil, að {jað sje af mömium gjört; |)ar

eru stórir ósar, og íara mcnn með lángastaung

i höndum; neðan á þeirri staung eru eins og

uUarkanibar, með fimm eða sex tönnum afjárni.

Með kömbum þessum klóva 'menn sandinn upp

úr ósnum, og láta í ibátinn til sin; koma síðan

með kistu eða kassa af járrii. og fylla hann af

leðju [)essari, og ílytja þángað, sem staðarhöfð-

ínginn skipar. Að ári liðnu er sandleðja f)essi

orðin hörð, sem steinn væri, og |)ar á eru hús

byggð, og staðurinn hjer viÖ árlega út aukinn,

og stendur ártalið á hvurjum húsdyrum. ^eiv

menn, er vinna að þessum sandmokstri, eru i

stígvjehim, sem ná upp undir liéndur. Utan

umm kring Lmdið eru settir pílárar i sjóinn,

sem hallast að landinu að^ofan; grjót er borið

að innan til, og er það keyj^t iir öðrum lönd-

um; siðan er mokað að leirnjum, sem er til að
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sjá sem mór hjá oss. Landið er í raun og vem
kegra enn sjórinn; fyrir utan pílárana eru sett-

armylnur í kríng; þær draga vatnið út afland-

inu, er inn sígur úr liafinu. ^etta geingur dag

og nótt, f)egar nokkur vindur er, og f)að lieyrM

jeg sem sannleika , að ef ei bljesi í mánuö,

vseri landið í kafi. Staðnum er svo hátt-

að, ?íð hann er vel húsaður, þriggja og fjögra

húsa hár; sum húsin máluð bæðiutan oginnan

með ýmsum farfalit, og eru suni glassjeruð tíl

að sjá. Bryggjur liggja, sniklarlega tilbiinar,

framm umm
,
ósana og díkin, og getur einn

maöur undið {)ær upp og sleigiö {)eim niður,

þegar skip fara út eöa inn umm bryggjubrúrn-

ar. Á bryggjum f)essum er bæði riöið ogá vögn-

um ekið. Fólk í Hollandí er {)riflegt, mannúð-

legt og góðviljað, einkum sjómenn, enn kvenn-

fólkið er hvurgi svo frittj svo |)að má kallast

dávænt. Trúarbrögð þjóðar þessarar eru með.

misjöfnum hætti.

sritjándi kapitiili«

, Unim fcrðalíig niitt til Dnnmcrkur, og vidtakn þar.

16da d. martsm. fjekk jeg far með einum holl-

enskum skipherra íyrir milligaungu mins góða
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Sakkaríasar; J)essi maður hjet Lílf. Rakkal. Með
lionum var jeg í þrettíín daga, og í Fríslaiidi

jQóra; J)ar sá jeg ekkert grasj eiin nóg af rauft-

uin saiuli. Frá {>eim stah Kottbæ sigldu sama
dag 65 skip, og ætluðu flest af þeim til Dan-

merkur, að kaupa uxa. 22ann d. martsm: fór-

um vjer frá Fríslandi. Ilinn Stíta sá jég Svía-

ríki, og dæginn eptir komum vjer til Krónu-

borgarkastala e?>a llelsínfyaeyn, og [lóttist jeg

þá nær sem heim kominn til íslands. "^egar

er jeg Jtom lijer á land, fann jeg þann fróma,

mann Pjetur Jakobsson; hann haíöi verið í sjö

ár fógeti i A^estmanneyjum. Uann tók mig und-

ir eins heim til sín og sinna. Eptir máltíð -

gjörða var hann kallaður að fylgja líki kaup-

manns nokkurs; fór jeg þá með honuni, og

heyrði danska likræSu. SíÖan var mjer umm
kv^Ídið af þeim presti, er liana hjelt^ boðið tíl

ge&tUj nafn hans er nijer úr minni liðið. IJann
,

spurði mig aÖ mörgu. Gestaboð þetta gjöröi

hann óefað i þvi skyni, að boðsmenn skyldu

aumkvast yfir mig, enn af þvi varö {)ó ekki. Sjálf-

urgaf hann mjer elnii dal og góðan hatt, og átti

hann {)ó sjálfur íjökla barna. Pjetur og kona

lians gáfu mjergamia skyrtu, borinn kraga, og
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litla postillú nýja. 28da d. martsm. kom jeg

til Iiins konúnglega aðsetursstaðar Kaupmanna-

hafnar, og þegar jeg kom þar, var tekið árajóti

mjer svo aö seigja,, sem jeg verið hefti eingill.

Sá sem var mjer nákvæmastur gott að géra,

var Jens Hesselberg; hann í'ór með mig sama
dag upp á kompaníið eða samkundu vershmar-

fjelagsins, og sagði þeim heiðarlegu islensku

kaupmunnum og öðrum, hvur jeg væri; tóku

í)eir mig þá samstundis að sjer, og hjeldu mig

í allan máta kostulega; f)eir gáfu mjer og

klæðnað fyrir páskana, og Ijetu J^eir sjálfir

skera hann handa mjer, og borguðu klæða-

smiðnum saumalaunin. Strax fyrsta dæginn,

sem jeg var i Kaupmannaliöfn, gaf einn báts-

maöur mjer tvo sljetta dali; hann haíði þekt

mig áður. Dándissveinn Vigfús Gíslasoli gaf

mjer hálfan dal. 5ta d. aprilm. var jeg kallað-

ur af herra ]^orIáki Skúlasyni til gestaboðs, og

þar eptir af honum boöaður til doktors Resen,

sem spurði mig aö mörgu af öllum löndumy er

jeg haí&i i komið, þó einna mest af íslandi, og

hann gaf mfer einn dal. 8da d, aprilm. ijekk

jeg að sjá vorn náðugasta herra, kónginn Kristj-

án þann íjórða, hvur hjartanleigi herra. er h^r
4
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aft sjá og til aö lita við sína undirgefnu; saniá

dag sájeg líka hans háborna son, prins Fri&er-

ik, [m hann fór til kirkju umm morguninn, og

faðan aptur uínm kvöldið; hann var ríðandi.

Á þessum mánuði var jeg víða til gesta boðinn

af heiðvirðum mönnum, er margir f)ar að auki

sæmdu mig gjöfumj þó var mest af íslenskum.

I þessuni, mjer kjæra stað, er góð skikkun á

öUum hlutum. Mat eða drykk fjekk jeghvurgi

eins góöan, að jeg ekki tali umm, hvaö góö

legurúm eru f^ar. Útmálun staðar og húsa-

byggíng f)ar er góðum mönnum alkunn, svo

jeg vil ei nmm rita. I J)ann tíma flaug nijer

optsorg i sinni afmissir konu minnarog barna,

svo og af ófriði {^eim/ er f)á á gekk, hvað gvuö

náðar^amlega betri.

Tuttug'a^ti kapituli.
Umni rænuleysi milt. Gjafir í Kaupmannahöfn, og ferd

min Jiaðan.

í vesöld minni í Danmörku kom að mjer opt

ög mörgum sinnum hálfþeytíngsgeösiurlun áf

tilbugsan umm ástand minna, i iUþýöishöriduni

eptirskildu ástmanna, og gremja yfir vesöld

minni, ekki upp á neinn máta að geta frclsað
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hef mjer veittxmi velgjöröum, og fyrir |)ær þakk-

láíur aö vera, og fess vegna hef jeg svo víða

ósamanliángandi skrifaÖ. Á meöan jeg var í

Kaupmanuahöín, gáfust mjer, sem jeg nieö

tissu man, átján ríkisdalir, og haííi jeg f)á til

ýmsra nauðsynja í vesöld minni. I þakklætis-

skyni viö gvuð og menn vil jeghjer nafngreina

f)á menn, er jeg hef ei áður á minst, íyrst

kaupmann frá Færeyjum, fyrir miUigaungu míns

ógleymanlega Ilesselbergs. í öðru lægi, íslensk-

urmaður, Bjarni OrmsSon, er verið haföi í Vest-

manneyjum, gáf mjer tvo dali, og vjek mjer

mörgu góðu; ein heiðurskvinna gafmjertvo dali,

oghauð mjer gefins mat og drykk. I f)riðja lægij

sá frómi kaupmaöur Morten Hansen fyrir noröan

á Islandi, hann gaf mjer sex dali af þeimpen-

íngum, er f)eir frómu prestar, sjera $orsteinn

IUugason, og sjera Bjarni Gamlason, höíðugef-

iÖ til Danmerkur, uppgefnum x^restum, hvað

lierrann sjálfur launa mun. Einn prestur í staðn-

nm, Marteínn, og einn skólauieistari gáfu mjer

eiijn dal, og enn elnn landsmaður, er upp al-

inií haföi verið í Vestmanneyjum, einn dal. í

Kaiipmannahafnarstaö var jeg í alt sjö vikur,
4*
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ogf)ar sem jeg var .lierbergjaður, varmjerbæði

matur og drykkur gefíns veittur tvisvar á dag;

Ijetútfrá staðnum 4ðad. maim. meðVestmann-

eyjafari, kostfrí í allan máta, að tilhlutan míns

góða hjálparmanns, Jens Ilesselbergs, hvurjum

gvuö best launi.

^nttiig^aisti og^ fyrsti kapituli.
- Umm útkomu/ mfna til Íalands, Yiðgjörðir, og niöurlag

sugunnar. j

Frá Kaupmannahöfn fórum við fyrst til Hels-

íngjaeyrar, og var jeghjá Pjetri mínuni Jakobs-

syni til hins 24ða; þá kom jeg aptur á skip

með lioUenskum, sem fluttu niig til Vestmann-

eyja. Fyrir utan Krónborg varjeg til hins 6ta

dags júním, vegna noröanstorma; Jiegar þeim

lægði, sigldu 44 skip sanillota út sundið, og

ætluðn seytján af í)eim til Islands. I frettán

daga í röð höfðum við aiidhyrij og hlcyptu öll

fessi skip inn i Nor\eg á höfn f)á, er Flekku-

eyri nefndist, og láum þar í tíu dægur. Jeg

fór f)ar umm nokkra bæi, og þar lysti mighelst

að vera. ]þaðan lögðum við með lítilli kylju;

hröktumst síðan undir Skotland að Akureyri,

til hins 27da; sáum loks ísland 4da d. júlím*,

4á



og náftum Vestnianneyjum hinn 6ta d. s. m.,

eptir, fyrir mig, næstum eins árs burtuveru og

hraknínga. 5egar jeg kom i land, tók jeg mjer

til þakka, aö I)aÖ hiö íátæka fólk, er \mv var,

tók við mjer, eins og þaö heíbi vin sinn úr

helju heimt, og keptist viö aö vikja mjer góðu;

mín fátæka dóttir, og sá frómi mann, Oddur

Pjetursson, tóku mig til sín. Daeginn eptir fór

jeg til lands, aö hitta mína kjæru ættmenn og

vini, er tóku móti mjer með fuUkomnum íogn-

uöi, og spuröu tiöinda. Ilvur keptist við annann,

að gera mjer sem mest gott, og er mjer eigi

unt, að telja það alt upp. Herra Oddur Ein-

arsson, og kona hans, breyttu við mig', sem
þeirra hjartanlegur son verið heföi, og var jeg

útleystur með stórgjöfum, og margan styrk

Qekk jeg af öörum, sjera Sigurði og konu

hans, sjera Snæbírni, Gisla Oddssyni og konu

hans, sjera Jóni Bergssyni, Erlendi Ásmunds-

syni, Jorleífi Magnússyni, og minum lögmanni,

herra Gisla Ilákonarsyni, eiímig af mörgum
öðrum, skyldum sem vandalausum, hvurja alla

mjer er ómugulegt upp aö telja, er sýnda á

mjer vesælum og allsþurfa sitt meðaumkvunar-

hjarta, og hróömiegt tryggöa- og ástarþel, fyrir



Iivaft gviiði og ölliim góðiim jeg á þakkir aö

g;jalda; hann virðist aö iippláta þeim sittmisk-

uiiarhjarta, f)á þeir helst þurfa við, og umhiini

f)eim öllum, og aöstoÖi ]m í trú i lífi ogdauöa,

og síöan í d^rÖinni eilíflega, amen.

A f r í k,a, sama sem Suö-

urálfnn.'

Algeirsborg ( eða

Alsír), bœr á norður-

ströndum Suðurálfunnar.

a m f ó r a, áma.

B a k k í, BaUkusar. Bakk-

us var víngoð Grikkja og

Rómvcrja.

Baldak (Baldo?), fjall

í Efri f talíu.

detcrrímai Jökust

,

vest, bölvuðust. 'V\

d c u s
,
gvuð.

£ r a s m u s , frá Rotter-

dam, rar uppi umm sama ley ti

og Lúter, og einhvur hinn

mcsU mcrkismaður.

R R Ð.

e s t i 3 , eruð.

F r í s I a n d, hjerað norð-

a'n til á IfoIIandi.

G e n ú a , bær i Italíu.

Helsíngjaeyri, bœr

á Busturströndum Sjálands,

fyrir noröan Kaupmannahöfn.

J ó r s a 1 i r (cÖa J e r ú-

salem), bœr á Gyðíngalandi.

lííli, Chile(?), fíjóöland

I suðurhluta Ycsturheims.

K r ó n u h o^r g ( cÖn

K r ó n b o r g), kaslali viÖ

Ilclsíngjacyri.

k v,ó r u m , ( hvurra ) ,

þeirra er; yðar (á 36. bls.).

L í f r n ó (Livorno) ,

bær á vcsturströndum llalíu.
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M a 1 1 a ,
ey fyrir sunnan

Sikilcy, sunnan við Italiu.

M a 3 e i I i a , bær sunnan

á FL'akklandi.

in ó n a k k i , niúkar,

P a rí s, höfuðstaður FraWk-

lands.

pcstts, pcst, drepsútt.

r e n i g a l a r (cða r e,n c -

gatar), afncilcndur (trúar

sinnar), trúníöíngar.

11 o 1 1 1) te r , á Fríslandi (?).

H 1 1 c r d a m , bær í

llollandi.

S a r d i n í a
,

ey fyrir

vestan Italíu.

stikk, stykki, pcníngur.

stikk fou akteu (stykki af

atta, ])að cr), pcningur, scm

átta aðrir peníngar eru i; svo

eru til að mynda átta tutturru-

ogfjögraskildíngapcníngar 1

spcsíu.

s t ó m a k k í, magar, búk-

ar.

s ú n t , eru,

t c s t i s , vitni.

T ú n i s , bær á noröur-

strondum SuÖurálfiinuar.

V a 1 1 e n d í u g a r , s. s.
r

Italir.
•

V c n e d i b.o r (eða

V c n e d i g cöa F e n c y jr

a r), bær noröarlcga á aust-

urslröndum ítalíu.

V s , I)jcr, [)ið.
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E P T I R M Á L I .

Bæklíiigur þesfli hcfur verið prcntaður cptir hondriti, ckki

injög göralu; maöurinn, Bcm ritafti það, cr dáinn fyrir

nokkrum árum.

Vltgefeiidurnir hflfa á stuku stað vikiÖ við oröi

orði, þar scm citthvað þótti mjög dönskulcgt, og hœgt

þóttt áð kippa þvf við, cnn<efnínu eða frásögninni höfum

við hvurgi brcytt mcð áseUu ráði..

Okkur cr kunnugt, að bók hefur áÖur veriö prentuð

umm sama efni i Kaupmannahöfn, cnn við vissum ekki

neinn þann hjcr, cr þá bók á, og gátum því ekkí haft hana

til samanburðar, og má þó vera, að citthvdð hcfði skýr>;t

í frásögninni, ef þaÖ hefði vcrið gjört, ,

þaÖ cr alkunnugt, aÖmargar góöarsögur, ogmart annað

fagurt og fróÖlegt hefur glatast, af því aÖ menn hafn eigi hírt

umm að koma þvi á prent, á mcðnn þaö var til; þctta

vakti fyrir útgcfondum þcsserar sögu, og biöjum viö góða

menn tcI að virða.

LeiÖrjetiing

,

9

NcÖsl á t7du bls. slcndur enilaði fyrir: ncitaöí.
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